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 فتيحة حمودي                              السنة الثالثة ليسانس: األستاذة

 لسانيات عاّمة: منهجية البحث اللغوي                      تخّصص: المقياس

  4-3-2-1: األفواج.                                     02:  رقمالمحاضرة

 خطوات البحث اللغوي                              
 
فما ىي ىذه . نتطّرق أّوال إلى ذكر أىدافوالبحث المغوي قبل أن نشرع في تقديم خطوات   

 األىداف؟ وىل تختمف عن أىداف التأليف بصفة عاّمة؟
 :البحث اللغوي أهداف -1

من العمماء المسممين من وضع أصول التأليف وحّدد اليدف منيا، ولعّل أىّم ما قيل في     
إّن التأليف عمى سبعة أقسام ال يؤّلف عالم عاقل : "ىذا الموضوع ما ذكره حاجي خميفة بقولو

 :إاّل فييا، وىي
 فيخترعو؛...إّما شيء لم يسبق إليو-
 أو شيء ناقص يتّممو؛- 
 أو شيء مغمق يشرحو؛ - 
 أو شيء طويل يختصره دون أن يخّل بمعانيو؛- 

 أو شيء متفّرق يجمعو؛- 

 أو شيء مختمط يرّتبو؛ - 

 .1"أو شيء أخطأ فيو مصنف فيصمحو- 

البحث بصفة عاّمة والبحث المغوي بصفة خاّصة ال تخرج عّما  أىداف    وعمى العموم، 
ذكره حاجي خميفة في القول السابق الذكر، ولتبسيط القضية أكثر يمكن القول إّن البحث 

 : المغوي ييدف إلى
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 إضافة الجديد إلى المكتبة؛- أ

 .يساىم في تبسيط المادة المغوية لمستعممييا وذلك عن طريق تبويبيا وتصنيفيا- ب

ييدف البحث المغوي بصفة عاّمة إلى المساىمة في ترقية المغة العربية وجعميا تساير - ج
 .المستجّدات وخاصة في وقتنا الحالي أين غزت التكنولوجيا جميع الميادين

حّل المشكالت المغوية العالقة أو تمك التي اختمف فييا الباحثون ولم يصموا بعد إلى حّل - د
ما؛ والسيما ما يتعّمق بالبحوث المصطمحية مثال في المغة العربية، حيث تعّددت التسميات 
لممفيوم الواحد وذلك رغم وجود ما يسّمى بالمجامع المغوية، أضف إلى ذلك مكتب تنسيق 

التعريب بالرباط الذي يسعى إلى تنسيق المصطمحات وتوحيدىا في كامل القطر العربي من 
 .  مشرقو إلى مغربو

 :خطوات البحث اللغوي -2

 :يخضع لعّدة ضوابط شكمية ومنيجية؛ ومن أىّميا ما يمي :العنوان-أ

 .أن يكون العنوان بعيدا عن العموميات وكّل ما يثير االلتباس والغموض:  الدقة والوضوح•

 .ال يكون مختصرا جّدا وال طويال مماّل :  اإليجاز•

فالكتاب كما يقال ُيقرأ من عنوانو، أي البّد أن يدّل االسم عمى :  أن يدّد علل المحتوو •
 .المسّمى

ثارة االهتمام•  .أن يتمّيز البحث عن غيره من البحوث وأن يكون جّذابا:  الحداثة والتفرد وا 

ىي أّول ما ُيقرأ عند تصّفح البحث لذا ىناك من يسّمييا واجية البحث، وىي  :المقّدمة- ب
 :آخر ما ُيكتب في البحث، وينبغي أن تشمل عمى ما يمي

 أسباب اختيار الموضوع؛-

 اإلشكالية؛-

 المنيج المّتبع أو المناىج المعتمدة؛- 
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 بنية البحث؛- 

 الدراسات السابقة لمموضوع وما يمّيز عممك عنيا؛- 

 .أىّم المصادر والمراجع التي أنارت لك الطريق- 

 في كون المقّدمة يجب أن ُتبنى عمى األسس التي التقديم عن المقّدمة تختمف :مالحظة
 عبارة عن تقرير يكتبو شخص آخر غير المؤّلف واليدف منو التقديمسبق ذكرىا؛ في حين 

 .ىو إعطاء مكانة أعمى لمموضوع

يختمف التمييد عن المقّدمة والتقديم؛ ففيو نمّيد لمموضوع بصفة عاّمة، أو فيو  :التمهيد- ت
وما ينبغي . يتّم تحديد المصطمحات التي ليا عالقة بالموضوع، أو عرض الجانب التاريخي

أن نشير إليو ىو أّن التمييد ليس ضروريا في كّل البحوث؛ بل طبيعة الموضوع ىي التي 
 .   تفرض وجوده من عدمو

 الجذع الرئيس للبحث،  أو العرضىناك من يسّميو :(األبواب والفصود)متن البحث - ث
وىو أىّم جزء في البحث ألّنو يتضّمن كّل ما يتعّمق بالموضوع من معمومات، عناوين، 

كما ينبغي أن يكون الباحث في حّد ذاتو . إلخ...مباحث، مطالب، فقرات، اقتباسات، تيميش
 .قادرا عمى المناقشة والتحميل والتركيب لجوانب الموضوع المختمفة

 .ىي عبارة عن حوصمة موجزة ألىّم النتائج والحقائق التي توّصل إلييا الباحث :الخاتمة- ج

تشمل ىذه القائمة عمى جميع المؤّلفات التي استعان بيا  :قائمة المصادر والمراجع- ح
إذا كان - قائمة المصادر والمراجع- الباحث في بحثو، وىي ُتدرج كّميا تحت عنوان واحد 

عددىا قميال، أّما إذا كان عددىا كبيرا جّدا ففي ىذه الحالة ُيستحسن أن ُتصّنف إلى 
مجموعات؛ كأن ترّتب المعاجم لوحدىا، ثّم تمييا الكتب، المقاالت، الرسائل العممية والمواقع 

 .اإللكترونية

   وما تجدر اإلشارة إليو في ىذا العنصر بالذات ىو أّن الطالب يكتفي في أغمب األحيان 
بإدراج جميع المصادر والمراجع التي استعان بيا في بحثو، لكن األمر يتطّمب ترتيبيا ترتيبا 

 . ألفبائيا سواء أكان ذلك حسب أسماء المؤّلفين أم حسب عناوين الكتب
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أي وضع دليل مرشد في نياية البحث يوّضح مجمل العناوين األساسية  :الفهرس- خ
 .والفرعية التي تطّرق إلييا الباحث في متن البحث

أسئمة االستبيانات، :  من األشياء التي ينبغي وضعيا في المالحق نذكر:المالحق-د
وىنا ينبغي أن نشير إلى أّن . إلخ...الجداول اإلحصائية، الصور والرسومات التوضيحية

المالحق توضع بعد الخاتمة مباشرة إذا كانت ليا عالقة بقائمة المصادر والمراجع المعتمد 
عمييا في البحث، أّما إذا كانت غير مرتبطة بيذه المراجع فيستحسن وضعيا بعد فيرس 

 .الموضوعات

عبارة عن قائمة من المصطمحات التي وّظفيا الباحث في متن  : مسرد المصطلحات-ذ
أّما بالنسبة لمغاتيا فيي تختمف من . بحثو، وىي توضع كآخر شيء في البحث أو المذكرة

بحث آلخر؛ فقد تكون لغتين أو أكثر شرط أن تكون إحدى ىذه المغات ىي المغة التي ُكتب 
 .بيا البحث
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 .السنة الثالثة ليسانس                                فتيحة حمودي: األستاذة

  لسانيات عاّمة:  اللغوي                                    تخّصص البحثمنهجية: المقياس

 .4-3-2-1: األفواج.                                  03:  المحاضرة رقم

                                                                                                                                                                                             

 .كتابة البحوث العممية أسموب                               

 :مقّدمة

تنظيم الموضوع :  البّد أن يراعى فيو جانبين اثنين؛ أال وىما– ميما كان نوعو –إّن البحث 
حسب التسمسل الخاّص بالخّطة من جية، ومن جية أخرػ كتابة الموضوع التي تتطّمب 

 .اإلحاطة بعّدة أمور

فالجانب األّول سبق أن تحّدثنا عنو في السداسي األّول كثيرا؛ لذا سنكتفي في ىذه المحاضرة 
ّنما بالتركيز  بالحديث عن الجانب الثاني ولكن ليس من كّل جوانبو المختمفة والمتعّددة؛ وا 

األسموب فما ىو .أسموبا عممياعمى أسموب كتابة البحث العممي الذؼ ُيرّجح أن يكون 
 وما ىي شروطو؟العممي؟

 :األسموب العمميتعريف -1

إّن األسموب الذؼ ينبغي أن ُتكتب بو البحوث األكاديمية ىو األسموب العممي ألّنو كما يقول 
أىدأ األساليب، وأكثرىا احتياجا إلى المنطق، والفكر، : " عبد الوىاب إبراىيم أبو سميمان

وأظير ميزات ىذا األسموب .يشرح الحقائق العممية التي ال تخمو من غموض، وخفاء
فاألسموب العممي إذن ىو وسيمة لمتعبير ". الوضوح، والبّد أن يبدو فيو أثر القّوة، والجمال

عن الحقائق التي يتّم عرضيا باستعمال ألفاظ واضحة الداللة، باإلضافة إلى ضرورة إبراز 
وىنا ينبغي أن نشير إلى أّن المقصود بالجمال في ىذا المقام ال يعني . أثر القوة والجمال فيو

ضرورة توظيف الكناية والتورية واالستعارة، بل يمكن من حين إلى آخر استخدام التشبيو 
 .مثال، لكن شرط أن يكون الغرض منو تيسير فيم الفكرة بوضوح
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 حسب –    يّتضح مّما سبق أّن األسموب العممي كي يكون مفيوما يجب أن يتوّفر فيو
أّوال والبساطة Clarté الوضوح :" شرطان اثنان؛ أال وىما- ميدؼ فضل هللا 

Simplicitéولكي يتوّفر الوضوح إلى جانب البساطة، البّد وأن تكون األفكار واضحة . ثانيا
وىذا بطبيعة الحال ال يتحّقق إاّل إذا تجّنب الباحث استخدام ." بعيدة عن الغموض والتعقيد

 .الكممات التي تحتمل أكثر من معنى واحد

أن يكّون الباحث لنفسو فكرتو " يتطّمبمحمود فهمي حجازيوبعبارة أخرػ، فالوضوح عند 
وتكون ىذه الصياغة مرشدة لو في . بدّقة، وأن يضع لمفكرة األساسية صياغة لغوية محكمة

تطويره لمفكرة وتنميتيا في البحث بصورة منّظمة في ضوء المادة المغوية المتاحة، حّتى يصل 
ىذا يعني أّن الوضوح ال يتحّقق إاّل إذا كان ". الباحث إلى اكتمال الفكرة بشكل عممي مناسب

الباحث متمّكنا من المغة؛ ألّن عدم الفيم قد يؤّدؼ بو إلى اقتباس معمومات ال عالقة ليا 
ولن يصل الباحث إلى : " ولعّل ىذا ما جعل حجازؼ يقول. بالبحث وقد تكون متناقضة تماما

ّنما في "ىذا الوضوح إاّل في مرحمة متقّدمة من البحث ، وىذا بالفعل ال يكون في البداية وا 
 .مرحمة الحقة، أؼ بعد اّطالع الباحث حول كّل ما ُكتب في موضوعو

 فتعني خمّو البحث من التعقيدات؛ ومن القائمين بيذا الرأؼ نذكر أحمد عبد  البساطةأّما
ليس من الالئق وال من المقبول أن يقوم الباحث بتعقيد : " المنعم حسن؛ إذ جاء عمى لسانو

فإذا كان البحث ". البحث وكتابتو بطريقة غير مفيومة حّتى لزمالئو في نفس التخّصص
المعّقد ال ُيفيم في التخّصص الواحد، فكيف يمكن أن يفيمو القارغ إذا كان بعيدا عن ذلك 

 التخّصص؟

إّن األساس المعّول عميو في الكتابة العممية ىو استخدام األسموب المباشر الواضح ألّنو أكثر 
وبتعبير آخر نقول إّن األسموب العممي ينبغي أن . تأثيرا وأدق في إبراز المعنى المقصود

يكون بعيدا عن الخيال واأللفاظ الغريبة؛ ألّن ىذا ال يتماشى وطبيعة البحوث األكاديمية، 
 : أن يعرف جّيدا– كما يقول أحمد شمبي –ومادام األمر كذلك، فعمى الطالب 

 .كيف ُتختار الكممات -
 .كيف ُتنّظم الكممات في جمل -
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 . كيف تتكّون من الجمل العبارات والمقاالت -

 : الكممات-أ

إّن أّية لغة من المغات تتوّفر عمى عدد كبير جّدا من الكممات أو المفردات، فعمى الباحث 
وتزداد حّدة . إذن أن يعرف جّيدا كيف يختار الكممات المناسبة لبحثو من ىذا الكّم الكبير

ىذه المشكمة لّما نعمم أّن المغة العربية ىي لغة ترادف؛ أؼ ُيعّبر عن المعنى الواحد بعّدة 
ومادام األمر كذلك، فعمى الطالب أن ينتقي ما يخدم موضوعو ألّن الترادف ليس . ألفاظ

: مطمقا في الحقيقة؛ ومن األمثمة عمى ذلك نذكر عمى سبيل المثال ال الحصر األفعال التالية
كّميا تدّل عمى مفارقة الحياة، فيذا المعنى  (...مات، توفي، اسُتشيد، انتحر، ُقتل، اغتيل)

مشترك بين ىذه الكممات وىو ما ُيطمق عميو بالمعنى األساس، ولكن كّل كممة من ىذه 
 . الكممات السابقة الذكر تحمل في طّياتيا مدلوال ثانويا أو إضافيا

    ولتفادؼ الخمط بين ىذا النوع من الكممات يجب عمى الطالب أن يكون ممّما إلماما واسعا 
بالمغة التي يكتب بيا، وفي حالة إذا ما تبّين لو العكس فعميو المجوء إلى المعاجم المغوية 

بصفة عاّمة والمعاجم المختصة بصفة خاّصة ألّن كّل تخّصص لديو مصطمحاتو الخاّصة 
 .بو، لذا يتعّين عمى الطالب أن يتقّيد بالتعريفات االصطالحية أكثر من التعريفات المغوية

وميما يكن نوع التعريف الذؼ يوّظفو الباحث في بحثو؛ فإّن الغرض األساس من استخدامو 
وىنا ال ينبغي . ىو إزالة المبس في المعاني مّما يجّنب الباحثين الوقوع في كثير من األخطاء

أن يفيم الطالب أّنو بإمكانو تعريف كّل الكممات أو المصطمحات التي يوّظفيا في بحثو، 
ّنما يكتفي بالكممات األساسية التي ىي بمثابة مفاتيح لمدخول في موضوعو، وكذا بعض  وا 
الكممات التي يمكن أن تحتمل أكثر من معنى؛ فمتفادؼ ىذا المبس عمى الطالب أن يزّودىا 

 . بتعريفات

فقد - ميما كانت لغتو أو جنسيتو-    لّما كانت البحوث العممية موّجية لمقارغ بصفة عاّمة
حّددت بعض الدوريات شروطا معّينة لمنشر فييا؛ ولعّل أىّم ىذه الشروط ما عّبر عنو أحمد 

-  المقّدمة لمنشر فييا–تشترط جميع الدوريات أن تخمو البحوث : " عبد المنعم حسن بقولو
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، والمصطمحات (التي تنشأ من تالقي ثقافتين)من الكممات العامية والدارجة، واليجينة 
 : نستخمص من ىذا الكالم أّن اختيار الكممة يكون وفقا لممعايير التالية". المبتكرة

 .استعمال الكممات الفصيحة ال الكممات العامية أو الدارجة-1

 .أن تكون األلفاظ سيمة واضحة ال مبيمة ألّن الكممات الغامضة تعّقد المعنى-2

 .عدم استعمال الكممات اليجينة الناشئة من تالقي ثقافتين -3

عدم استعمال المصطمحات المبتكرة ولعّل ذلك يرجع إلى عدم تعّرف القارغ عمى ىذه -4
ن تعّرف عمييا فرّبما يكون ذلك بصيغة أخرػ ألّن قضّية توحيد  المصطمحات، وا 

 .المصطمحات لم ُتحسم بعد بالنسبة لمغة العربية

    وما ينبغي أن نشير إليو في ىذا الصدد ىو أّن النقطة الثانية والرابعة مذكورتان أيضا 
عند أحمد شمبي، لكّنو زيادة عمى ذلك يضيف عدم استعمال الكممات القديمة إاّل في حاالت 

كأن يكون الطالب يكتب مثال عن شاعر قديم أو شاعر حديث مجّدد فال مانع من " خاّصة 
ىذا يعني أّن طبيعة البحث ىي التي تحّدد ". اقتباس بعض األلفاظ التي استعمميا الشاعر

 .نوعية األلفاظ التي يجب استخداميا

    وباإلضافة إلى ما سبق ذكره، فإّن أحمد شمبي يقّر بعدم استخدام الكممات أو العبارات 
وفيما يتعّمق بيذه األخيرة ينبغي أن تكون بسيطة . بالمغة األجنبية إاّل إذا كانت مصطمحات

ال مرّكبة، والشيء نفسو بالنسبة لمكممات؛ ألّن أىّم خاصية تتمّتع بيا ىي أن تكون لفظة 
واحدة ال عّدة ألفاظ ويّتضح ىذا أكثر عندما يدخل ىذا النوع من الكممات في الجمل؛ فإذا 

مكّونا من عّدة كممات فإّن تركيبو في جممة معّينة - أو الكممة الواحدة–كان المصطمح الواحد 
قد يأخذ مساحة كبيرة؛ وبالتالي قد يتعّذر عمى القارغ الفيم نتيجة عدم معرفتو لألركان 

ما ىي الشروط التي ينبغي أن : وىنا نتساءل مّرة أخرػ . األساسية التي ترّكبت منيا الجممة
 تتوّفر عمييا أّية جممة من الجمل؟ 
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 : تركيب الجمل- ب

: ُتكتب الجممة بأقّل عدد ممكن من الكممات، ولعّل ىذا ما عّبر عنو أحمد شمبي بقولو-1
وىذا يعني أن ". وكّمما استطعت أ ن تضع معنى في ثمانية كممات فال تضعو في عشرة "

تكون الجممة مختصرة كّمما تمّكن الباحث من اختزاليا إلى أقّل ما يمكن، وبتعبير آخر ينبغي 
 .أن تكون دقيقة، موجزة ومعّبرة بوضوح

أن تكون الجممة تاّمة المعنى؛ فتكتفي بفاعميا إن كان الفعل فييا الزما، وقد تتعّدػ إلى -2
 .المفعول بو إن كان فعميا متعّديا

االبتعاد عن الفواصل الطويمة بين المبتدأ والخبر، أو بين الفعل والفاعل، ألّن الجمل التي -3
 . طويمة تكون صعبة الفيم– بين أجزائيا الرئيسية –تكون المسافة 

إّن صيغة األفعال التي ينبغي أن ُتوّظف بكثرة في البحث العممي ىي األفعال المبنية - 4
تقّدم لمقارغ األفكار والمعاني : " لممعموم ألّن ىذه األخيرة كما يقول محّمد عثمان الُخشت

ىذا يعني أّن األفعال المبنية لممجيول تقّدم لمقارغ المعمومات ". بأسموب مباشر ومحّدد
 .بأسموب غير مباشر، ومادام األمر كذلك فينبغي عمى الباحث أن ال ُيكثر منيا

أن تكون بسيطة غير معّقدة؛ ألّن تعّدد األفعال في الجممة الواحدة يتطّمب تعّدد الفاعل - 5
والمفعول بو وبالتالي قد تختمط األمور عمى الطالب والسّيما عند تقديم المفعول بو عن 

 .الفاعل مثال، وقد تتعّقد القضية أكثر في حالتي التثنية والجمع

 :الفقرات- ج

حسب المعجم الموّحد لمصطمحات المسانيات  (Le paragraphe)جاء تعريف الفقرة 
ىذا يعني أّن الفقرة تتكّون ". وحدة مكّونة لمخطاب تتأّلف من متوالية من الجمل: "كالتالي

من مجموعة من الجمل التي تتناول فكرة واحدة، األمر الذؼ يتطّمب ترتيب ىذه الجمل 
في الفقرة ترتيبا منطقيا ومتسمسال، فكّل جممة ُتبنى عمى ما ىو سابق ليا من جية، ومن 

 .جية أخرػ ُتمّيد لما ىو الحق ليا
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    وباإلضافة إلى شرط التسمسل المنطقي الذؼ ينبغي أن يتحّقق بين الجمل المكّونة 
لمفقرة الواحدة، فإّنو ُيشترط أيضا أن تكون الفقرة مستقمة عن غيرىا من الفقرات؛ إذ جاء 

وينبغي أن يالحع أّن لمفقرة استقالال يمكن معو أن يطمق عمييا :" عمى لسان أحمد شمبي
أّنيا بحث قصير أو بحث داخل بحث وليذا وجب أن تستوفى عناصر االستقالل وأن 

 ".تؤّدؼ إلى نتيجة واضحة وأن تكون حول فكرة واحدة

    ال ينبغي أن ُيفيم من ىذا الكالم أّن استقالل الفقرة في ذاتيا يعني عدم ارتباطيا 
بالفقرات األخرػ، بل عمى العكس البّد من اّتصال وثيق بين الفقرات؛ ألّن كّل فقرة تتناول 
عنصرا صغيرا من عناصر البحث؛ وبالتالي مجموعيا يشّكل فصال أو بابا، أو ُقل بحثا 

 .بعينو

    لّما كانت الفقرة وحدة قائمة بذاتيا، فإّنو عمى الباحث الرجوع إلى سطر جديد مع ترك 
فراغ صغير عمى اليمين إن كان يكتب بالمغة العربية، أّما إذا كانت لغة البحث ىي لغة 

 .فرنسية أو إنجميزية مثال، فعمى الباحث أن يترك ىذا الفراغ عمى يسار الورقة

وميما كانت المغة التي نكتب بيا، فإّن البدء عمى سطر جديد في بداية كّل فقرة مع ترك 
فراغ صغير عمى ىذا السطر أمٌر ضرورؼ يجب أن يتوّفر في البحث من بدايتو إلى 

" عالمة بداية الفقرة"، وىناك من يسّميو أيضا "نظام الفقرات"وىذا ما ُيطمق عميو . نيايتو
وُتصّنف ىذه العالمة ضمن عالمات الترقيم رغم عدم توّفرىا عمى عالمة أو صورة 

 .معّينة إاّل أّن أثرىا يكمن في وضوح الفكرة أو ترتيبيا

وعمى العموم، فإذا أراد الباحث أن يكون بحثو جّيدا أن تتوّفر فقراتو عمى المواصفات 
 :التالية

، (أؼ تتكّون من جممة أو جممتين)أن تكون الفقرة متوّسطة الطول؛ فال تكون قصيرة  -1
 .وال ينبغي أن تكون طويمة أكثر من الالزم فتحتّل صفحة بكامميا أو أكثر

 .أن تكون الفقرات مرّتبة ومتسمسمة تسمسال منطقيا -2
 . تبدأ الفقرة بسطر جديد مع ضرورة ترك بياض عند بدايتيا -3
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ترك فراغ بين كّل فقرتين متتاليتين يكون أوسع قميال من الفراغ الذؼ ُيترك بين سطور  -4
 .الفقرة الواحدة

 .ُيستحسن أن تبدأ الفقرات باألسماء ال بالضمائر -5
 .أن تعالج الفقرة الواحدة فكرة رئيسية واحدة ال عّدة أفكار -6
تنتيي كّل فقرة بعالمة توقف متمّثمة في النقطة في أغمب األحيان، أو في عالمتي  -7

أّما الفاصمة والفاصمة المنقوطة فال يجوز . التعّجب أو االستفيام في بعض األحيان
 .وضعيما عمى اإلطالق عند نياية الفقرة

 .   ضرورة وجود الربط بين الفقرة السابقة والفقرة الالحقة -8

 :قائمة المصادر والمراجع

 .1968، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، 6كيف تكتب بحثا أو رسالة، ط: أحمد شمبي- 1
أصول البحث العممي؛ المنيج العممي وأساليب كتابة البحوث : أحمد عبد المنعم حسن- 2

 .1996، 1والرسائل العممية، المكتبة األكاديمية، القاىرة، ج
، مكتبة الرشد 9كتابة البحث العممي صياغة جديدة، ط: عبد الوىاب إبراىيم أبو سميمان- 3

 .2005ناشرون، المممكة العربية السعودية، الرياض، 
فّن كتابة البحوث العممية وا عداد الرسائل الجامعية، مكتبة ابن : محّمد عثمان الُخشت- 4

 .سينا، القاىرة
 .البحث اللغوي، مكتبة غريب،القاهرة: محمود فهمي حجازي-5
-فرنسي-إنجليزي )المعجم الموّحد لمصطلحات اللسانيات : بالرباطمكتب تنسيق التعريب- 6

 .2002، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2، ط(عربي

-، دار الطميعة، بيروت 2أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق، ط: ميدؼ فضل هللا- 7
 . 1998لبنان، 
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 .فتيحة حمودي                                السنة الثالثة ليسانس: األستاذة

  لسانيات عاّمة: منهجية البحث اللغوي                                    تخّصص: المقياس

          .4-3-2-1: األفواج.                                  04:  المحاضرة رقم

 .البحث العمميأسماء األعالم والمصطمحات األجنبية في كتابة         كيفية 

 :المصطمحات األجنبية- 1

كممة ليا معنى ونّص وفي الرسائل :"  عّرف وجيو محجوب المصطمحات عمى أّنيا
الجامعية، تأخذ المصطمحات أىمية كبيرة لمتعريف بالبحث وخاّصة الكممات الغريبة والتي 

يتبّين لنا من خالل ىذا ". تستعمل ألّول مّرة أو اصطالح غير عربي لم يتفق عميو لحّد اآلن
التعريف أّن المصطمحات ليا أىمية كبيرة جّدا في الرسائل الجامعية، وىي بمثابة المفتاح 
األساس في أّؼ موضوع من الموضوعات؛ ألّن الباحث قد ال يفيم موضوعو إذا صادف 
غموضا أو لبسا في بعض المصطمحات المرتبطة ارتباطا وثيقا ببحثو؛ والسّيما إذا كان 

البحث بالمغة العربية التي تعاني من ُتخمة مصطمحية؛ حيث أصبح ُيعبَّر عن المصطمح 
األجنبي الواحد بعّدة مقابالت في المغة العربية، فأمام ىذا الوضع ال بّد أن يقوم الباحث 

 .بتعريفيا تعريفا دقيقا

 :كيفية تدوين المصطمحات األجنبية في البحث- أ

 تختمف طريقة تدوين الكممات العادية عن المصطمحات في البحث، ويكمن ىذا 
االختالف بالدرجة األولى في ضرورة إيراد المصطمح األجنبي بين قوسين دائما أمام 

المصطمح العربي، في حين ال ُيشترط ذلك بالنسبة لمكممات أو األلفاظ العاّمة، ولعّل السبب 
في ذلك يرجع إلى كون المصطمحات في المغة العربية لم ُيّتفق عمييا بعد؛ ومادام األمر 

تبقى غامضة إذا قصدنا بيا ما ُيترجم عن " المصطمح العربي"كذلك فإّن استعمال كممة 
ومن . الغرب مثال، ألّننا في ىذه الحالة نكون أمام عّدة مقابالت عربية لمصطمح أجنبي واحد

الذؼ ُترجم إلى المغة  (paranoïa)األمثمة عمى ذلك نذكر عمى سبيل المثال مصطمح 
جنون "، "جنون التوّىم"، "ُىذاء"، "ُذىان ىذائي"، "ُعظام: "العربية بعّدة مقابالت عربية، نحو
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فيذا التنّوع في الترجمات يرجع إلى اختالف . إلخ" ...الشعور باالضطياد"و" الُيذاء
.     المترجمين من جية، ومن جية أخرػ فمعّل ذلك راجع إلى اختالف المغات المترَجم عنيا
فالباحث إذا استعمل أّؼ مقابل عربي من تمك المقابالت الستة المذكورة سابقا، ينبغي أن 

ألّن الباحث قد يختار مقابال عربيا غير مألوف  (paranoïa)يضع أمامو المصطمح األجنبي
، فيستحيل فيم معناه إذا لم نضع أمامو ما يقابمو "ُعظام"وغير متداول بكثرة وليكن مثال 

بالمغة األجنبية، والسّيما إذا لم نشّكل الحرف األّول من ىذه الكممة المتمّثل في العين؛ فإذا 
قرأه القارغ بكسرة عمى العين قد يختّل المعنى ألّن صاحب البحث لم يقصد بكالمو كممة 

ّنما أراد بو نوعا من المرض وىو (ِعظام)  .بضّمة عمى العين (ُعظام)، وا 

   رغم ما لمتشكيل من أىمية كبيرة في إبراز المعنى المقصود لتمك الكممة، إاّل أّن تعريفيا 
تعريفا عمميا قد يساعد أيضا في توضيح المعنى لمقارغ، والسّيما لّما يتعّمق األمر 

بالمصطمحات الحاممة لمصيغة نفسيا مع اختالف في مدلوالتيا؛ إذ بمجّرد ما نقّدم تعريفا 
بضّم العين أو بكسرىا  (ُعظام)فالمقابل العربي السابق الذكر . معّينا لكممة ما يزول الغموض

 .قد ال نفيم ما أراده الباحث إاّل بتعريفو أؼ بوضعو في سياق معّين

    إذا كان الخمط في المقابالت العربية الكثيرة مرّده إلى اختالف الترجمات من مترجم 
آلخر، ومن لغة ألخرػ، فإّن ىذا االضطراب قد يرجع أحيانا إلى الباحث الواحد الذؼ ال 
يكتفي باختيار مقابل عربي واحد يناسب ذلك المصطمح األجنبي الذؼ يرغب في ترجمتو، 

الذؼ وضع لو حامد عبد  (Communication )ومن األمثمة عمى ذلك نذكر مصطمح 
اّتصال، صمة، تواصل، مواصمة، : "مقابالت عربية؛ وىي كالتالي (09)السالم زىران تسعة

 ".انتقال، اختالط، عدوػ، إعالم ومكاتبة

 فالمالَحع ىنا أّن بعض ىذه المقابالت ال تمّت بصمة مباشرة بيذا المصطمح، فمو 
نفترض أّن باحثا ما استعمل مثال إحدػ ىذه المقابالت العربية دون أن يضع ما يقابميا 
بالمغة األجنبية بين قوسين قد ال ُيفيم كالمو، لذا ُيشترط فيمن يتصّدػ لتوظيف بعض 
المصطمحات في بحثو أن يرفقيا دائما بالمصطمحات األجنبية كي ُيفيم كالمو فيما 

 .صحيحا
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 :كيفية تدوين المصطمحات العربية في البحث- ب

 إذا كان موضوع البحث يدور حول المصطمحات النحوية أو البالغية، فإّنو يمكن 
ألّن ىذه المصطمحات ىي من صميم المغة " المصطمح العربي"لمباحث أن يستعمل كممة 

العربية أؼ أّول ظيور ليا كان بالمغة العربية ولم ُتترجم عن لغات أخرػ، ففي ىذه الحالة 
ولّما كان األمر . نكون أمام مصطمحات عربية األصل، متوغمة في التراث ومّتفق عمييا

ن في البحث دون ذكر المصطمح األجنبي الموافق ليا؛ ألّنيا مفيومة  كذلك فإّنيا تدوَّ
 .وواضحة المعالم

 :أسماء العمم- 2

 إّن أسماء العمم شأنيا شأن المصطمحات األجنبية، إذ ينبغي عمى الباحث الذؼ يضطّر 
إلى استخداميا ألّول مّرة في البحث، أن يذكر أماميا دائما ما يقابميا بالمغات األجنبية، وىذا 

عند ذكر الباحث ألسماء أعجمية ببحثو فإّنو : "ما عّبر عنو أيضا أيمن أبو الروس بقولو
ووضعيا ... ُيستحّب أن يذكرىا بمغتيا األصمية، سواء أكانت إنجميزية، أم فرنسية، أم فارسية 

فالمقصود بالتعريب في ىذا القول ىو نقل ىذه األسماء كما ". بين قوسين، ثّم يقوم بتعريبيا
 . ىي إلى المغة العربية شرط كتابتيا بالحروف العربية

: ، ومن األمثمة عمى ذلك    ُتكتب أسماء العمم كاممة عندما ترد في البحث ألّول مّرة
 (Antoine Meillet)، أنطوان ميي)(Ferdinand de Saussureفردينان دؼ سوسير
 Nicolas) نيكوالؼ تروباتزكوؼ (Baudouin de Courtenay) بودوان دؼ كورتوني

Trubetzkoy.) 

فاألّول لغوؼ سويسرؼ، الثاني فرنسي األصل، :     تنتمي ىذه األسماء إلى جنسيات مختمفة
فالمالَحع حول ىذه األسماء أّنيا ُكتبت أّول . الثالث بولوني األصل أّما الرابع فيو روسي

األمر كاممة بالمغة العربية ثّم ُوضع ما يقابميا في لغاتيا األصمية بين قوسين، وىذا يتماشى 
ُيكتب االسم العممي كامال عندما يرد في النّص : "تماما مع ما عّبر عنو محّمد الصاوؼ بقولو

 ".ألّول مّرة، ثّم االقتصار بعدىا عمى اختصار اسم الجنس إلى الحرف األّول الكبير منو
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    فالطريقة التي ينبغي أن نمتزميا في كتابة البحوث ىي إيراد أسماء العمم كاممة عندما 
ُتذكر ألّول مّرة في البحث، أّما إذا تكّرر استعماليا فيتّم اختصار اسم الجنس فييا إلى 

 :ُتختصر إلى ما يمي-  السابقة الذكر–الحرف األّول؛ فاألسماء األربعة 

 ؛(F .de Saussure)دؼ سوسير.  ف

 ؛(A. Meillet )ميي .  أ

 ؛(B .de Courtenay )دؼ كورتوني  . ب

 (.  N. Trubetzkoy )تروباتزكوؼ  .  ن

    وما ينبغي أن نشير إليو في ىذا الصدد ىو أّن طريقة كتابة أسماء العمم بالمغة العربية 
ُتكتب »: تختمف عن المغات األجنبية، وىذا ما عّبر عنو مجمع المغة العربية بالقاىرة بقولو

األعالم األخرػ التي ُترسم بغير الحروف الالطينية والعربية بحسب النطق بيا في لغتيا 
: األصمية، أؼ كما ينطق بيا أىميا ال كما ُتكتب، مع مراعاة ما يأتي من القواعد، مثل

ورد ذكره في اسم العمم األجنبي لكّنو ال  (w)فالمالحع ىنا أّن حرف . « Wrothamروتم
فالمجمع ىنا يؤّكد عمى ضرورة . ُينطق في المغة األصل؛ وبالتالي ال ُينقل إلى المغة العربية

 .كتابتيا كما ُتنطق في لغاتيا األصمية ال كما ُتكتب

    إذا كان المجمع قد سّن ىذه القاعدة عند النقل من المغات األجنبية إلى المغة العربية، 
فإّن ىذه القاعدة تصمح أيضا لنقل أسماء العمم من المغة العربية إلى المغات األجنبية، وفي 

ىذا الصدد ينبغي أن نشير إلى أّن الغربيين حّرفوا بعض أسماء العمم العربية؛ ومن ذلك مثال 
 وىم Saladinحين أثبتوىا  "(صالح الدين )ما ذكره لنا أحمد عمر يوسف حول كيفية كتابة 

يعنون البطل صالح الدين األيوبي، وعمينا أن نتجّنب في كتابة أعالمنا فعل ما فعموه في 
ولعّل ىذا الخطأ يرجع إلى عدم مراعاة الغربيين لقواعد المغة العربية من جية، ومن ". تحريفيا

 .جية أخرػ إلى عدم معرفتيم لمنطق العربي األصيل

    وباإلضافة إلى ما سبق، فإّن طريقة الكتابة أيضا تختمف بين المغات األجنبية والمغة 
 Les lettres)العربية في شيء آخر يتمّثل في وجود ما يسّمى بالحروف الكبيرة 
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majuscules)  في ىذه المغات؛ فالحرف األّول من اسم العمم أنطوان ميي(A. Meillet )
( A)إلى الحرف  (Antoine)ُيكتب بيذا الحرف الكبير، فحسب ىذا المثال تّم اختصار االسم

، إذ ينبغي أن ُيكتب حرف الميم (Meillet)وُكتب بحرف كبير، والشيء نفسو بالنسبة لكممة 
(M)  حروف ) بحرف كبير، أّما بقّية الحروف المكّونة ليذا االسم فُتكتب بحروف صغيرة

 .(عادية

 فإّنو يجب عمى الباحث أن يتقّيد –بالنسبة لممصطمحات وأسماء العمم -     وخالصة القول
أثناء استعماليا في البحث بكتابة الحرف األّول منيا بحرف كبير، كما ينبغي أيضا أن يضع 

 .ما يقابميا بالمغات األجنبية بين قوسين عند ذكرىا ألّول مّرة
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